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   HANKKEEN LOPPURAPORTTI 

1. Toteuttajan nimi 

Emineo Oy 

 

Emineo Oy:n asiantuntijoilla on parhaimmillaan yli 30 vuoden kokemus erityisesti 

valmistavan teollisuuden palveluksesta sekä mm. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja 

Satakunnan alueilla toimiville yrityksille suunnattujen hankkeiden toteutuksesta ja muun 

yrityksille suunnatun kehittämisrahoituksen hyödyntämisestä. Vuosikymmenten aikana 

karttunut kokemus, toteutetuissa hankkeissa sekä muissa kehittämisponnistuksissa 

havaitut hyvät käytännöt huomioitiin hankkeen toteutuksessa. Hankkeen toteutuksessa 

hyödynnettiin myös yrityksen asiantuntijoiden laajaa kontaktiverkostoa, joka on karttunut 

vuosikymmenten aikana.  

  

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

 

11656 PK POWER - Valmistavan teollisuuden pk-yritysverkoston kehittäminen ja uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien luominen -aktivaattorihanke  

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

Hankkeen vahvisti LEADER-ryhmä Aisaparin toiminta-alueen kunnissa toimivien yritysten 

asemaa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Hanke vahvisti yrityksissä olemassa 

olevan liiketoiminnan kehittämistä ulkoisten kehittämisrahoitusten avustuksella siten, että 

liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen, uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden 

keksiminen ja uusien markkinoiden, myös kansainvälisten, avaaminen on mahdollista. 

 

Hanke tarjosi yrityksille käytännöllistä asiantuntija-apua yrityskohtaisten ja yritysten 

yhteisten kehittämistarpeiden kartoittamiseen sekä yritysten yhteisten 

kehittämishankkeiden suunnitteluun sekä rahoitushakemusten käytännön 

valmistelutyöhön. 

 

 

4. Raportti 

  

4.1.  Hankkeen tavoitteet 

 

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke oli  

 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli vahvistaa LEADER-ryhmä 

Aisaparin toiminta-alueen kunnissa toimivien yritysten asemaa 

valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Tämä tarkoitti olemassa 
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olevan liiketoiminnan kehittämistä ulkoisten kehittämisrahoitusten ja 

-toiminnan avustuksella siten, että liiketoiminnan kannattavuuden 

parantaminen, uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden keksiminen ja 

uusien markkinoiden, myös kansainvälisten, avaaminen on 

mahdollista. 

 

4.1.2. Hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeen tavoitteena oli tarjota LEADER-ryhmä Aisaparin toiminta-

alueella toimiville yrityksille käytännöllistä asiantuntija-apua 

yrityskohtaisten ja yritysten yhteisten kehittämistarpeiden 

kartoittamiseen sekä yritysten yhteisten kehittämishankkeiden 

suunnitteluun sekä rahoitushakemusten käytännön 

valmistelutyöhön. Tiivistämällä yritysten välistä yhteistyötä ja 

etsimällä yrityksille yhteisiä kehittämismenetelmiä, vahvistetaan 

yritysten selviytymis- ja kasvumahdollisuuksia markkinatilanteen 

synnyttämissä haasteissa.  

 

Aktivointihankkeen tavoitteena oli tunnistaa yritysten liiketoimintaan 

ja tuotekehitykseen liittyviä kehitystarpeita sekä niiden 

yhteneväisyyksiä yritysten välillä ja rakentaa näitä tarpeita vastaavia, 

yritysten yhteisiä kehittämishankkeita alueelle. Hankkeen tavoitteena 

oli myös tukea kehittämishankkeiden toteutusta 

yrityskehittäjäverkoston avustuksella.  

 

Pitkän tähtäimen tavoitteena oli antaa yrityksille valmiuksia 

liiketoiminnan kasvattamiseen sekä liiketoiminnan laajentamiseen 

esimerkiksi vientimarkkinoille. Kehittämällä LEADER-ryhmä 

Aisaparin toiminta-alueella toimivien yritysten 

toimintamahdollisuuksia luodaan alueelle uusia työmahdollisuuksia 

sekä lisätään alueen houkuttelevuutta elinvoimaisina kuntina, joissa 

on hyvä asua, elää, yrittää ja kasvattaa perhettä. 

 

Hanke edisti Aisaparin strategian, strategian ykköskärjen ja 

strategiaa läpileikkaavan teeman eli yhteispelin toteutumista. Vahvat 

ja elinvoimaiset yritykset toimivat elinvoimaisen alueen kestävän 

kasvun moottorina. Tarttumalla nopeasti ja joustavasti yrityksistä 

nouseviin kehittämistarpeisiin, heikoistakin signaaleista saadaan 

nopeasti kehitettyä uusia tuotteita ja palveluja ja liiketoimintaa. 

Tarttumalla yrityksistä nouseviin yhteisiin kehittämistarpeisiin 

yhteisesti vauhditetaan onnistuneiden ja liiketoiminnan kannalta 

tuloksekkaiden käytäntöjen syntymistä mahdollisimman moneen 

yritykseen samalla kertaa. 
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4.2.  Toteutus 

 

4.2.1. Toimenpiteet 

 

Hankkeen projektipäällikkö toteutti esittelykierroksen hankkeen 

toteutusalueen kuntiin. Esittelykierroksen tavoitteena oli hankkeesta 

tiedottaminen sekä tiedonvaihto alueellisten kehittämistarpeiden 

sekä hankkeen kannalta potentiaalisten yritysten kontaktoimista 

ajatellen. 

 

Emineolla oli käytössään noin 500 yrityksen rekisteri, josta poimittiin 

noin 100 yritystä yhteydenottoa varten. Ensimmäisessä vaiheessa 

mukaan otettiin kaikki vähintään 5 hengen yritykset. Toisessa 

vaiheessa mukaan tulivat 1-4 henkilön yritykset, joiden liikevaihto oli 

vähintään 200 teur. Lopulliseen listaan tuli mukaan jokunen yritys 

em. kriteerien ulkopuoleltakin. Yrityksen toimiala ja nettisivuilta 

saadut lisätiedot ratkaisivat, mihin yrityksiin päätettiin lähteä yhteyttä 

ottamaan. Samalla päiviteltiin myös yhteystietoja. Tämän jälkeen 

tehtiin lähestymiskirje, joka lähetettiin kaikille niille, joille löytyi 

sähköpostiosoite. 

  

Noin viikko sähköpostin lähettämisen jälkeen aloitettiin yhteydenotot 

puhelimitse yrityksiin. Tiedusteltiin halukkuutta osallistua 

kartoitukseen ja sovittiin haastatteluajankohtia. 

 

Ensimmäisen kierroksen jälkeen hankkeen aikana tehtiin 

yhteydenotto vielä yli kolmeenkymmeneen alueen yritykseen ja 

osaan näistä saatiin sovittua haastatteluaika. 

 

Hankkeen aikana esille nouseet kehittämistarveskenaariot 

koostettiin yhteiseen muotoon. Aineisto annettiin myös alueen 

kuntien elinkeinotoimen käyttöön.  

 

Kartoitettiin mahdolliset yritysryhmät, joilla oli intressiä tarttua 

yhteisiin kehittämiskohteisiin esimerkiksi yritysryhmähankkeen 

avustuksella sekä toimittiin koordinoijana yritysryhmien 

kokoamisessa saman pöydän ääreen. 

 

Autettiin yrityksiä yhteisen hankesuunnitelman valmistelussa sekä 

rahoitushakemuksen valmistelussa sekä yritysten välisen työnjaon 

sopimisessa. 

 

Huolehdittiin aktivaattorihankkeen toteutuksesta ja yritysten välisen 

työskentelyn koordinoinnista. Huolehdittiin myös hankkeen 
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hallinnoinnista, raportoinnista sekä hankkeen tiedotusvelvollisuuteen 

kuuluvista toimenpiteistä. 

 

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä olivat Aisaparin toiminta-

alueella toimivat, lähinnä valmistavan teollisuuden yritykset. 

Hankkeen toteutuksessa pyrittiin mahdollisimman hyvin yrityksiä 

palvelevaan lähestymistapaan. Aktiivisella "jalkatyöllä" pyrittiin 

synnyttämään mahdollisimman paljon luontaisia suoran kohtaamisen 

paikkoja yritysten kanssa ja kehittämään yrityksiin mahdollisimman 

luottamukselliset yhteistyösuhteet, jolloin kehittämistarpeisiin ja 

yhteisiin kehittämisponnistuksiin tarttumisesta saatiin 

mahdollisimman joustavaa.  

 

PK POWER -hankkeen tavoitteet edellyttivät, että hanke toteutetaan 

aktiivisessa yhteistyössä alueen kuntien elinkeinotoimen edustajien 

ja muiden yrityskehittäjien ja aktivaattorihankkeiden kanssa.  

 

4.2.2. Aikataulu 

 

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 01.10.2015-30.09.2017. 

Päätöksen saanti hankkeen toteuttamiselle viivästyi ja hankkeelle 

anottiin jatkoaika 30.6.2018 asti. 

 

4.2.3. Resurssit 

 

Hankkeelle varattiin osa-aikainen (60%) projektipäällikkö, jonka 

keskeisin työtehtävä oli alueen yritysten nyky- ja tavoitetilan 

seuranta, yrityskohtaisten kehittämistarpeiden ja niiden 

yhteneväisyyksien kartoittaminen yritysten välillä.  

 

Projektipäälliköllä oli apunaan kaksi Emineo Oy:n henkilökuntaan 

kuuluvaa asiantuntijaa, jotka myös kartoittivat yritysten 

kehittämistarpeita. 

 

Yrityskäynnit olivat yksi projektipäällikön keskeisistä työtehtävistä. 

Yrityskäyntien ensisijaisena tavoitteena oli yrityksen 

kokonaistilanteen analysointi sekä kehittämisaihioiden esiin 

kaivaminen yhteisen keskustelun pohjalta.  

 

Perehtymällä laajalti alueen yrityskantaan, projektipäällikölle 

muodostui kokonaisnäkemys siitä, miltä osin yritysten yksilöimät 

kehittämiskohteet mahdollisesti kohtaavat ja millainen merkitys 

niiden yhdistämisellä olisi alueen elinvoimaisuuden vahvistamisen 

näkökulmasta. 

 

4.2.4. Toteutuksen organisaatio 
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Projektipäällikkö toimi hankkeen vetäjänä. Lisäksi hankkeen 

toimijoina oli kaksi muuta Emineo Oy:n asiantuntijaa. 

 

Hankkeella oli ohjausryhmä, johon kuuluivat: 

 

Aisapari ry; Mervi Niemi-Huhdanpää 

Lapuan kaupunki; Jouko Vuolle 

Kauhavan kaupunki; Juha-Martti Kuoppala 

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy; Juha Lehtineva 

Evijärven kunta; Teemu Kejonen 

Lappajärven kunta; Tuomo Lehtiniemi 

 

4.2.5. Kustannukset ja rahoitus 

 

Hankkeen hyväksytty rahoitus oli yhteensä 94 660,80 euroa alla 

esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti: 

 

Rahoituslaji   Myönnetty euroa 

EU-osuus    35 781,78€ 

Kansallinen osuus   49 412,94€ 

Julkinen kokonaisrahoitus  85 194,72€ 

Yksityinen rahoitus (rahallinen)  9 466,08€ 

Yksityinen rahoitus yhteensä  9 466,08€ 

Rahoitukset yhteensä   94 660,80€ 

Kokonaisrahoitus   94 660,80€ 

 

4.2.6. Raportointi ja seuranta 

 

Hankkeesta raportoitiin ohjausryhmälle hankkeen aikana pidettyjen 

ohjausryhmän kokouksien välityksellä. Lyhyt yhteenveto hankkeen 

etenemisestä tehtiin maksatushakemusten yhteydessä. 

 

Projektipäällikkö seurasi hankkeen kustannuksia ja kertyneitä tunteja 

kuukausitasolla. Lisäksi hankkeeseen osallistuneet Emineon 

henkilökuntaan kuuluvat henkilöt täyttivät kuukausittaista 

työpäiväkirjaa. 

 

4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit 

 

Hankkeen toteutukseen ei sisältynyt merkittäviä riskejä. Hankkeen 

tavoitteet olisivat voineet jäädä toteutumatta oikeastaan vain siinä 

tilanteessa, että yritysten välisiä yhteistyösuhteita ei olisi saatu 

rakennettua riittävän luottamuksellisiksi, jolloin yhteiset 

kehittämistavoitteet olisivat jääneet helposti saavuttamatta 

yhteistyön muuttuessa kyräilevään suuntaan.  
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Pieneksi haasteeksi osoittautui se, että ensimmäisiä hankkeeseen 

osallistuvia yrityksiä haastateltiin jo vuoden 2015 loppupuolella ja 

viimeisimpiä vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Jo ko. 

yrityksillä löytyi yhteisiä kehittämiskohteita, oli aikaisemmin 

haastatellun yrityksen kehittämistarpeet jo voineet muuttua 

nykytilanteeseen nähden. Siksi hankkeen alussa haastateltujen 

yritysten kehittämistarpeita jouduttiin kartoittamaan osittain 

uudestaan. 

 

Projektipäällikkö vaihtui hankkeen aikana kolme kertaa ja tiedon 

siirto henkilöltä toiselle oli jonkinlainen riski, josta kuitenkin selvittiin 

vähintään kohtuullisesti. 

 

4.3. Yhteistyökumppanit 

 

Yhteistyökumppaneina olivat LEADER-ryhmä Aisaparin kuntien edustajat. Hankkeen 

aikana kartoitettiin myös mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat olla 

asiantuntijoina hankkeen aikana esiin nousseissa uusissa yritysryhmähankkeissa. 

 

 

4.4.  Tulokset ja vaikutukset 

 

4.4.1. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Hankkeen aikana haastateltiin viisikymmentä (50) LEADER-ryhmä 

Aisaparin alueella olevaa yritystä. Haastatteluiden tuloksista koottiin 

yhtenäinen Axcess-tietokanta, jota voidaan käyttää jatkossa uusien 

yritysryhmähankkeiden kokoamisen apuna. 
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Alla haastateltujen yritysten jakauma kunnittain. 

 

 
 

Yritykset saivat tietoa erilaisista investointien ja 

kehitystoimenpiteiden rahoitusmuodoista, joita voivat hyödyntää 

jatkossa. 

 

Yrityksien johdon kanssa pohdittiin yrityksien potentiaalisia 

toiminnan kehityskohteita nyt ja myöhemmin tulevaisuudessa, mitä 

usein ei ainakaan pienempien yritysten johdossa ehditä tehdä työn 

täyttyessä operatiivisesta toiminnasta.  

 

Hankkeen aikana saatiin käyntiin yksi uusi yritysryhmähanke. 

Kahden muun uuden yritysryhmähankkeen kokoaminen on vielä 

kesken.  

 

Aivan tarkkaa tietoa ei ole, mitä kaikkea muuta sisäistä kehitystyötä 

yrityksissä alkoi haastattelukierroksen pohjalta. 

 

LEADER-ryhmä Aisaparin alueen kuntien ohjausryhmän jäsenet 

saivat tietoonsa omissa kunnissaan olevien hankkeeseen 

osallistuneiden yritysten nimet ja voivat omalta osaltaan kannustaa 

yrityksiä osallistumaan uusiin yritysryhmähankkeisiin tai muulla 

tavoin tukea yrityksiä heidän kehitystarpeidensa täyttämisessä. 
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4.4.2. Lapualla 3.8.2018 

 

 

Marko Alalantela 

Emineo Oy 

Projektipäällikkö 

 

 


